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Kính gửi:  

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay 

tại nhiều huyện đã có các ca bệnh được phát hiện có nguồn lây nhiễm từ các ổ 

dịch tại huyện Nông Cống, một số huyện đã thực hiện áp dụng biện pháp cách ly 

y tế, giãn cách một số xã, thôn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch triệt 

để. 

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện, 

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện chỉ đạo như 

sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

Yêu cầu tất người dân thuộc địa bàn quản lý nếu đã đi/đến/ở từ ngày 

25/8/2021 tại các ổ dịch, điểm dịch, vùng thực hiện giãn cách, phong tỏa trên địa 

bàn tỉnh trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế tại Trạm y tế gần nhất để 

được hướng dẫn, xác định biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp. 

( gửi kèm danh sách cho các đơn vị) 

Khẩn trương chỉ đạo Tổ giám sát cộng đồng thực hiện điều tra, truy vết 

những đối tượng đã đi/đến/ở các địa điểm nêu trên trở về địa phương từ ngày 

25/8/2021 đến nay; đồng thời thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh nội dung 

nêu trên để Nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện việc khai báo tại Trạm y tế. 

2. Trung tâm y tế huyện 

- Cập nhật các ổ dịch, điểm dịch, vùng thực hiện giãn cách, phong tỏa trên 

địa bàn tỉnh để chỉ đạo các trạm y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

xã thị trấn thực hiện quản lý, giám sát nghiêm theo quy định. 

- Căn cứ các quy định phòng chống dịch và hướng dẫn về chuyên môn của 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Thanh Hóa); căn cứ từng trường hợp cụ 

thể chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trạm Y tế trong việc 

xác định, đề xuất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. 
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- Yêu cầu tổng hợp cập nhật vào báo cáo hằng ngày số người về từ các ổ 

dịch, điểm dịch, vùng thực hiện giãn cách, phong tỏa trên địa bàn tỉnh trở về địa 

phương kể từ ngày 25/8/2021. 

 3. Yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện khẩn 

trương thực hiện phát thông báo nội dung nêu trên để Nhân dân trên địa bàn huyện 

biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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